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Tømmes
for varer

side 9

Ung sjef
i butikken

side 2-3

Fikk hard
medfart

Dobbelt så mange har søkt om å bygge 
hus i Løten hittil i år, mot samme tid i fjor.
side 10

●● LøTen

Vekst i byggesaker
Ingenting er bedre for Åmot enn levende 
grender, mener Åmot Senterparti. 
side 11

●● ÅmoT

Ønsker liv overalt
Skjoldmøyspelet er i år lagt på is grunnet 
dårlig økonomi i Åsnes kommune.
side 17

●● soLør

Spelet lagt på is

Foto: Mari Nyberget

I april 1975 så flyklubben i Elverum dagens lys. Lørdag markeres jubileet på Starmoen, noe Svein Birkeland (fra 
venstre), Ola Wiker, Stig Børrestuen og Håkon Løkken ser fram til. side 6-7

40 luftige år
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DugnaDsarbeiD: Odd Andersen rydder kvist på den 
kommende flyplassen høsten 1978.  Foto: elv. Flyklubb

bullDoser: Planering av flystripa senhøsten 1978.
 Foto: elverum Flyklubb

klargjør: Tor Bratengen er med på å forberede 
plassen på Starmoen.  Foto: elverum Flyklubb 

Lørdag den 12. april 
1975 møttes 11 flyin-
teresserte menn på 
Leirets Kafé. Det var 
starten på Elverum 
Flyklubb.

FlykluBBen
Mari Nyberget
mari.nyberget@ostlendingen.no
62 40 00 00

Håkon Løkken tok flyser-
tifikatet desember 
1974. Drøye tre måne-

der senere sendte han ut inn-
kalling til stiftelsesmøte for El-
verum Flyklubb.

– Mange av oss som fløy 
kjente jo hverandre, og før fly-
plassen på Starmoen kom, 
måtte vi til Hamar dersom vi 
skulle fly, forteller Løkken. 

Det syntes flygerne fra Elve-
rum var tungvint, og lurte på 
om det ikke gikk an å få til en 

flystripe i hjemtraktene. 

hadde planene klare
– Vi tenkte først på flystripe 
ved næringsparken på Grund-

setmoen, men der var det plan-
lagt boligbygging, forteller 
Løkken.

Da begynte flygerne å se på 
Starmoen, som i 1975 besto av 
flere teiger med forskjellige ei-
ere. 

– Vi var i kontakt grunneier 
Ole Jacob Sundby, som kunne 
tenke seg å leie bort en teig til 
flystripe. I tillegg til at vi var i 
dialog med kommunen. 

Men så kom den store skog-
brannen på Starmoen i 1976.

– Den kom så tett på planene 
våre om flystripe, at mange 
spøkte med at det måtte være 
flyklubben som hadde vært ute 
med fyrstikkene, smiler Løk-
ken. 

brannen var til hjelp
Skogbrannen startet på den of-
fentlige avfallsplassen på 
Hornmoen 30. juni, og kom-
munen påtok seg i ettertid alt 
ansvar.

– Etter brannen skjedde det 
et makeskifte, der skogeierne 
fikk kommuneskog mot at El-
verum kommune tok over på 

Starmoen. Da var det veldig 
lett å få godkjent søknaden om 
flyplassgrunn i skogbrannfel-
tet, sier den daværende klubb-
formannen. 

Elverum Flyklubb kjøpte sitt 
første fly i 1977, men det måtte 
stå på flyplassen i Hamar fram 

til banen på Starmoen ble klar. 
– Det ble lagt ned et utrolig 

dugnadsarbeid her, og den 27. 
desember 1978 kunne jeg fly 
flyet vårt fra Hamar og hit. Det 
var stort, minnes Løkken.

For det var ikke alle som 
hadde trodd at flyklubben 

Elverum Flyklubb

Luftig
40 års- 
jubilant 

Mange spøkte 
med at det 
var flyklubben 

som hadde vært ute 
med fyrstikkene.
håkon løkken
Første formann i elverum Flyklubb

!
initiativ: Håkon løkken sto 
bak innkalling til stiftelsesmøtet i 
1975.  Foto: mari nyberget  

slutten av 70-tallet: Willy Haugen (f.v.), Svein 
Svingen, Børge Brænd og Arnfinn Haugen.
 Foto: elverum Flyklubb 

Fra venstre: Berit Haugen, Arnfinn Haugen, Svein 
Svingen, Børge Brænd, Per Sjøbrend og Willy Haugen.  
 Foto: elverum Flyklubb

veteranFly: under helgens 40 års markering kommer 
det blant annet tre veteranfly fra kjeller. 
 Foto: Privat
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– 43 år siden forrige gang
Under lørdagens markering skal 
flyskolesjefen i Elverum Flyklubb, 
Jan Henning Jansen, opp i flyet 
Noorduyn Norseman igjen. 
Motorflyet er ett av de tre 
veteranflyene som blir fløyet inn 
fra Kjeller, og det blir første gang 
siden senhøsten 1972 at den 
tidligere ambulanseflygeren 
Jansen får mulighet til å fly et slikt 
type fly igjen. – Jeg fløy en god del 
med disse flyene da jeg var 

yrkespilot i Nord-Norge, forteller 
Jansen, som har over 800 timer 
totalt med flytypen.
Per dags dato finnes det igjen 
bare én flyvbar maskin av 
Noorduyn Norseman i Europa. 
Den fikk veteranflyklubben på 
Kjeller til Norge for to måneder 
siden, og lørdag kommer altså 
flyet til Elverum og Starmoen. 
Det blir også mulighet for 
publikum til å bli med opp i flyene.        

skulle få i stand noen flystripe.

tidlig seilflyinteresse
I dag er det tidligere brannom-
rådet på Starmoen godt eta-
blert, med blant annet Norges 
Luftsportsforbunds rikssenter 
for seilflyging. Interessen kom 

tildlig, og Elverum Flyklubb 
fikk henvendelse om utbyg-
ging av seilflyanlegg allerede i 
februar 1978.

– Midt på 80-tallet ble riks-
senteret for seilflyging etablert 
her, og med etableringen kom 
det også asfalt på flystripa, for-

teller Svein Birkeland, som ble 
en del av Elverum Flyklubb da 
de startet opp med seilfly i 
1980. 

Førstkommende lørdag blir 
det markering av 40-årsjubi-
lanten, med åpen dag på fly-
plassen. 

Første landing: Her har Håkon Løkken akkurat landet det første flyet til Elverum Flyklubb på 
Starmoen. Foto: elverum Flyklubb 

ovenFra: Dagens flyplass på Starmoen sett fra lufta.  Foto: mari nyberget


